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 לייה עצרַאוװש ןוא ערעטסניפ ףיוא

 יד עז ןוא ,םוהת םעד ץז ךיא

 ןלייצרעד םינ סע וט ןוא

 דנַאנַאכָאנ ןוא א ר יד היפ א

 י+ א דיירפ טימ

 ,טכַאנ ןוא גָאט ןוא

 ,טעּפש ןוא הירפ ןוא

 טכַאוו ןּפיל עניימ ףיוא

 4 : טעבעג ַא טרעטיצ ןוא

 טפַארק רימ ביג ,טָאג,

 י .טפַאלשעגּפָא ן ןרעוו טינ לָאז ךיא
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 רעמיוב ןשיווצ

 ,טלעצעג ןיימ טייטש דלַאװ ןיא ףיט

 עניפעג טינ ךימ טעוװ רענייק

 ,ןעניגַאב ירפ ןוא טכַאנייב טעּפש

 טלעווק גנילירפ רעד יוװ ךיא רעה

 ,ןטנוא ןעלצרָאװ עפיט יד ןונ

 ,ןעמַאטש עטקעדַאב-ךָאמ יד וצ

 ןטנורג עטלַאק-לקנוט יד ןופ

 ...ןעמַאלּפ עריא ןוא ןּוז רעד

 ,ןטנוב למיה ןוא דרע ןפילש

 --.ןעמַאזוצ ייז טימ ךיוא ךיא סילש

1 
 ,טלעצעג ןיימ טייטש דלַאװ ןיא ף ש

 ,ןעמוק טינ רימ וצ טעוו רענייק

 ןעמואוושעגקעווא לעוו ַא יו

 ..טלעוו עטייוו ,עמייוו יד זיא

 רערעמ ץלַא גָאט ַא סָאװ ךיא גָאלש
 עדינ רעד ןיא ןעלצרָאװ עפיט

 רערעווש ץלַא גָאט ַא סָאװ ןערעוו
 רעדילנ יד דלַאװ ןופ םפאז רעד טימ

 ,רערעה עניימ ןרעטש עסיורנ

 .רעדיל עניימ ןזָארג ענירג



 ןופ גוצסיוא ןַא

 עב וא שמוח

 ןנהתאו

 ױזַא ,טייצ רענעי ןיא טָאג וצ ןטעבעג בָאה ךיא ןוא

 ןייד . ןזייוו ןביוהעגנָא טסָאה וד ,רַאה וד טָאג : ןגָאז וצ

 סי ; טנַאה עקרַאטש ןייד ןוא טייקסיורנ ןייד טכענק

 ָאז סָאװ ,דרע רעד ףיוא רעדָא למיה ןיא טָאנ רעד זיא רעוו

 ? תורובנ ענייד יוו ױזַא ןוא ןעננואומ ענייד יו ױזַא ןַאמ

 סָאד ןעז ךימָאל ןוא ,ךיד טעב ךיא ,ןיינרעבירַא ךימָאל

 ענייש עקיזָאדסָאד ,ןדרי טייז רענעי ףיוא סָאװ דנאל עמוג

 ףיוא טנרעצעג טָאה טָאנ רעבָא .ןונבל םעד ןוא ,גרעבעג

 .הימ וצ ר םינ טָאה ןוא ,ךייא ןנעוו ןופ רימ

 רעמ טסלָאז ! ריד גונעגנ : טנָאזענ רימ וצ טָאה טָאנ ןוא

 םוצ ףױרַא יינ .ךַאז רעקיזָאד רעד ןנעוו רימ וצ ןדייר טינ

 ןוא ,ברעמ וצ ןניוא ענייד ףיוא בייה ןוא ,הגסּפ ץיּפש

 ענייד טימ ןָא קוק ןוא ,חרזמ וצ ןוא ,םורד וצ ןוא ,ןופצ וצ

 וי ןקיזָאד םעד ןיינרעבירא טינ טסעוו םירָאװ ,ןגיוא

 יא קרַאטש ןוא ,ןעושוהי וצ האווצ ןייד רעביא ביג ןוא

 טי ןייגרעבירא טעװ רע םירָאװ ,םיא קיטסעפ ןוא

 סָאד ןברַא ןכַאמ ייז טעוו רע ןוא ,קלָאפ ןקיזָאדמעד רַאפ

 .ןעז טסעוו וד סָאוװ דנַאל
 רוווס-היהר יייוחא ףראזא* ייא ירופרייד יייייי ֹי יי
 .ו,ש -תיב ןנעקא ?הפ ןיא ןבילכעגנ ו,א- 1{ רימ ןוא

 סע יאוש

 גנוצעזר)



 רעטיר עקידייל ןופ רמוש ַא
 : ןייז סע טעוו ױזַא

 טיפ א ןָא ר ַּא ןָא

 טילבעג ןוא ךרַאמ ןיא ןלַאפ רָאנ

 ,רעטרַאה ַא ,רעצרַאוװש ַא ןעמָאז ַא טעוו

 ,רעטרַאטשרַאפ ןטלָאשרַאפ א ,וד ןוא

 טיה סָאװ רמוש א ןרעוו טסעוו

 ,רעטינש ןרַאּפ גנַאז ַא ןָא דלעפ ַא
 .רעטיר עקידייל טימ ןטרָאנ א

 .ןיו סע טעװ יוא
 ןייא טבָארג סָאװ רעצ ַא טינ

 ;ןפיל עקידװ יד ןיא ןייצ יד
 ;רעטכעלעג רעלעה טרעוו סָאװ ךולפ ַא טינ
 ,ןּפינק ךיז טעוו גָאט ַא ךָאנ גָאט ַא רָאנ
 ; רעטכעלפ םנופ טנַאה רעד ןיא יורטש יו

 ,ןצָארּפש ןָא ןוא טּפַאז ןָא ןוא יוט
 .ןוצר ןָא ,ןרַאה ןָא ,ןרַאג

 --8 --פ
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 : ןייז סע טעװ יוז
  ןיוועג ןא א ַא .

 ןָא ןוא םיוש ןַא רעכעב א
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 .םושלש םוצ םובלַא ןורכז שָאוהי =!
 - -וינ ,לָאה יגענרַאק ,טנוָא רעיֹורט
 : / 1927 ,רַאורבעּפ 6 ,קרָאו -

 / .ושעייסָאס ןָאשווקילבַאּפ שָאוהי = -




